
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) 

 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

……………………………………….. 
 

 

ผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สนช. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต : 

 1) ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกร สนช. ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่ำนิยมที่ดี ไม่ยอมรับกำรทุจริต ร้อยละ 85  

 2) ร้อยละบุคลำกรเป้ำหมำยของ สนช. ที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต ร้อยละ 85 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย : 

 1) หน่วยงำนที่มีนโยบำย ในกำรสกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย 3 มำตรกำร/โครงกำร/กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก : 

 1) ร้อยละควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตำมแผนของ สนช. ร้อยละ 100  

 2) ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ในกำรด ำเนินงำนของ สนช. 87 คะแนนขึ้นไป  

 

 

 

 

 

 

 

  รอบ 6 เดือน 

 รอบ 12 เดือน 



 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย

จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สป.อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ 1) ปรับฐำนควำมคิดให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

1) กำรส่งบุคลำกรของสนช. 

เข้ำร่วมกิจกรรมกำรปรับฐำน

คิดกำรแยกแยะระหว่ำงผล- 

ประโยชน์สว่นตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่

ทนต่อกำรทุจริตของบุคลำกร 

บุคลำกร

กลุ่มเป้ำหมำย

ของ สนช.  

ร้อยละของจ ำนวน

บุคลำกร สนช. ท่ีอยู่ใน*

กลุ่มเสี่ยงท่ีผ่ำนกำรเข้ำ

ร่วมกิจกรรม  

(ร้อยละ 85) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เป้ำหมำย

จ ำนวน 10 คน / ผลทีไ่ด้ จ ำนวน 0 คน 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- รอด ำเนินกิจกรรมในไตรมำส 3 และ 4 

- - - - สนช. 

กลยุทธ์ 2) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อต้ำนทุจริต 

2) ส่งบุคลำกรใหม่ของ สนช.กำ

รสร้ำงขำ้รำชกำรและเจ้ำหนำ้ที่

รุ่นใหม่ ของ อว.” ตำมหลักสูตร

กำรเสริมสรำ้งเกียรติภูมิ

ข้ำรำชกำร ส ำนึกข้ำรำชกำรไทย

ไม่โกง ของส ำนักงำน กพ.   

(1 หลักสูตร) 

บุคลำกรใหม่ของ 

สนช. 

ร้อยละจ ำนวนของ

บุคลำกรใหม่ของ สนช. 

(อำยุงำนน้อยกว่ำ 1 ปี) 

ที่เข้ำร่วมกิจกรรม  

(ร้อยละ 85) 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เป้ำหมำย

จ ำนวน 3 คน / ผลทีไ่ด้ จ ำนวน 0 คน 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- รอด ำเนินกิจกรรมในไตรมำส 3 และ 4 

- - - สนช./จดังำน

โดย ศปท. 

อว. 

กลยุทธ์ 3) สร้ำงเครือข่ำยป้องกนักำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3) กำรส่งบุคลำกรของ สนช. 

เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมสร้ำง

บุคลำกร

เป้ำหมำยของ 

ร้อยละของบุคลำกร

เป้ำหมำยของ สนช. ที่เข้ำ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- บุคลำกรของ สนช. ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม

- - - สนช./จัดงำน

โดย ศปท. อว. 



โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย

จริง 

ควำมรู้และพัฒนำศักยภำพของ

อำสำสมัคร อว. ป้องกันและเฝ้ำ

ระวังกำรทุจรติ 

สนช. ร่วมกิจกรรมร้อยละ 85 

 

เป้ำหมำย 10 คน  / ผลที่ได้ จ ำนวน 0 คน 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- รอด ำเนินกิจกรรมในไตรมำส 3 และ 4 

กลยุทธ์ 4) ส่งเสรมิให้บุคลำกรน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในกำรท ำงำนและด ำรงชีวิต 
4) กำรน ำหลักสตูรกำรส่งเสรมิ

บทบำทกำรมีส่วนร่วมต่อสังคม 

และส่งเสรมิกำรเรียนรู้ตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของ สป.อว. มำเผยแพร่ให้กับ

บุคลำกรของ สนช. 

บุคลำกร

เป้ำหมำยของ 

สนช. 

ร้อยละของบุคลำกร

เป้ำหมำยของ สนช. ที่เข้ำ

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 85 

 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- บคุลำกรของ สนช. ที่เข้ำร่วมกิจกรรม
เป้ำหมำย 10 คน  
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- รอด ำเนินกิจกรรมในไตรมำส 3 และ 4 

- - - สนช./จดังำน

โดย ศปท. 

อว. 

5) กำรรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล

ข่ำวสำร ดำ้นกำรป้องกันกำร

ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

บุคลำกรภำยใน

และผูม้ีส่วนได้

เสียของ สนช. 

ช่องทำงกำรเผยแพร่

ข้อมูลข่ำวสำร 4 

ช่องทำง    

เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร 1 ช่องทำง  

1. เว็บไซตส์ ำนักงำนฯ  

 

   สนช. 

 

 

 

 

 

 



โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทจุริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ 1) วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชงินโยบำยบนฐำนธรรมำภบิำล  

1) หน่วยงำนมีมำตรกำร โครงกำร กิจกรรม ในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย ไมน่้อยกว่ำ 3 มำตรกำร / อยู่ระหว่ำงด ำเนนิงำน จ ำนวน 4 มำตรกำร ได้แก่ 

1.1) ผู้บริหำรแสดง
เจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตต่อสำธำรณชน และ
ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร 
แผนงำน หรือโครงกำร/
กิจกรรมเพื่อพัฒนำ
หน่วยงำนให้มีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 

บุคลำกรภำยใน

และผูม้ีส่วนได้

เสียของ สนช. 

- มีแสดงเจตจ ำนงใน

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ต่อสำธำรณชน และ

ก ำหนดนโยบำย 

มำตรกำร แผนงำน 

หรือโครงกำร/กิจกรรม

เพื่อพัฒนำหน่วยงำน

ให้มีคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใส 

(1 ประกำศ) 

มีประกำศนโยบำยไม่รบัของขวัญ  โดย 
ผสนช. บุคลำกรและเผยแพร่บนเว็บไซต์- 

- - - สนช. 

1.2) กำรวำงระบบประเมิน
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพื่อน ำไปสู่
กำรก ำหนดมำตรกำรในกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
 

บุคลำกรภำยใน

และผูม้ีส่วนได้

เสียของ สนช. 

- มีแผนบริหำรควำม

เสี่ยงกำรทุจริต ของ 

สนช. 

(1 แผน) 

- มีผลกำรด ำเนนิงำน

ตำมแผนบริหำรควำม

เสี่ยงกำรทุจริต ของ 

สนช. (1 รำยงำนผล) 

- มีแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทจุริต ของ 

สนช. จ ำนวน 1 แผน 

- มีผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนบรหิำรควำม

เสี่ยงกำรทุจริต ของ สนช. รอบ 6 เดือน 

 

 

- - - สนช. 



โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

1.3) กำรก ำหนดมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
ของ สนช. 

บุคลำกรภำยใน

และผูม้ีส่วนได้

เสียของ สนช. 

- มีมำตรกำรส่งเสริม

คุณธรรมและควำม

โปร่งใสภำยใน

หน่วยงำน ของ สนช. 

(1 มำตรกำร) 

- มีมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม

โปร่งใสภำยในหน่วยงำน ของ สนช. 1 

มำตรกำร 

- - - สนช. 

1.4) กำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยมำตรกำร แนวทำง 
แผนงำนหรือโครงกำร/
กิจกรรมของหน่วยงำน 

บุคลำกรภำยใน

และผูม้ีส่วนได้

เสียของ สนช. 

- ร้อยละควำมส ำเร็จ  

ของกำรด ำเนินกำรจัด-

โครงกำร/กิจกรรมที่

รองรับนโยบำย

มำตรกำร แนวทำง 

แผนงำนหรือโครงกำร/

กิจกรรมของ สนช. (ร้อย

ละ 85) 

- สำมำรถปฏบิัติตำมมำตรกำรสง่เสริม

คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน

หน่วยงำน ของ สนช. ได้ ร้อยละ 40 

- - - สนช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ 1) สร้ำงกลไกกำรป้องกนัเพื่อยับยั้งกำรทุจริตและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อลดปัญหำกำรทุจริต 
1) กำรจัดท ำแผน 
ปฏิบัติกำรป้องกนักำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ และติดตำม
ประเมิน ผลกำรด ำเนนิงำน 
 

บุคลำกรภำยใน

และผูม้ีส่วนได้

เสียของ สนช. 

- หน่วยงำนมีแผน 
ปฏิบัติกำรป้องกนั 
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
(1 แผน) 

 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ : 
- หน่วยงำนมีแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้ำหมำย 
จ ำนวน 1 แผน / ผลทีไ่ด้ จ ำนวน 1 แผน 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ : 
- มีแผนแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรป้องกันกำรทุจริตของ
ส ำนักงำนให้เป็นรปูธรรม 

- - - สนช. 

2) กำรรำยงำนผล กำร
ด ำเนินงำน และ
ข้อเสนอแนะ 

บุคลำกรภำยใน

และผูม้ีส่วนได้

เสียของ สนช. 

3) ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของผลกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติ-  มิชอบได้
ตำมแผนของ สนช. 
(ร้อยละ 90)  

- ร้อยละควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบได้ตำมแผนของ สป.อว. 
เป้ำหมำย ร้อยละ 90 
รอบ 6 เดือน ผลที่ได้ ร้อยละ 15 
 

    



โครงการ/กิจกรรม    กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่ายจริง 

3) โครงกำร/กิจกรรมที่เป็น
กลไกใหม่ในกำรป้องกันกำร
ทุจริต 

บุคลำกรภำยใน

และผูม้ีส่วนได้

เสียของ สนช. 

3) หน่วยงำนมีกลไก

ใหม่ในกำรป้องกันกำร

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ (1 กลไก) 

 

ส ำนักงำนจดัท ำมำตรกำรส่งเสรมิคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
ของส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) 

    

กลยุทธ์ 2) กำรพฒันำวิเครำะห์และบูรณำกำรระบบ กำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทำงกำรยกระดบัดชันีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย 
4) กำรยกระดับพัฒนำกำร-
ประเมินคุณธรรมและ         
ควำมโปร่งใส (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA)  

บุคลำกรภำยใน

และผูม้ีส่วนได้

เสียของ สนช. 

4) ผลคะแนนกำร

ประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใส (ITA) ใน

กำรด ำเนินงำนของ 

สนช. (85 คะแนน) 

ผลคะแนน ITA ส ำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ ประจ ำปี 2564 รอผลกำร
ประเมิน 

    

 

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 หลำยกิจกรรมรอด ำเนินกำรในไตรมำส 3 และ 4 

 

จัดท ำโดย : ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

ติดต่อโทร 02 017 5555 ต่อ 633  

Email: kunyanut@nia.or.th  

mailto:kunyanut@nia.or.th

